ZOEKT
Belastingadviseur /
Advocaat-belastingkundige
• 3 - 6 jaren ervaring
• Affiniteit met vastgoed
• Teamplayer
OVER RECHTSTAETE
RechtStaete is een niche kantoor op het gebied van
commercieel vastgoed, met een geïntegreerde fiscale en
juridische praktijk. Ruim 15 jaar zijn wij adviseur/advocaat
van (institutionele) beleggers, banken, projectontwikkelaars,
aannemers, woningcorporaties, overheden, nonprofitorganisaties, property-, asset- en fundmanagers
en (vermogende) particulieren. Kortom: alle partijen die
actief zijn op de commerciële vastgoedmarkt.
WIJ ZOEKEN EEN BELASTINGADVISEUR /
ADVOCAAT-BELASTINGKUNDIGE DIE
• afgestudeerd is met een masterstudie fiscaal recht
of fiscale economie;
• sterk is in vennootschaps-, inkomsten- en
overdrachtsbelasting en btw (m.b.t. vastgoed)
• analytisch is en over sterke mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden beschikt;
• commercieel is ingesteld en graag betrokken is bij
onze organisatie;
• bereid is om in wisselende teamverbanden te werken.
JOUW WERKZAAMHEDEN BETREFFEN
• het fiscaal begeleiden van de aan- en verkoop van
vastgoedobjecten en -portefeuilles, herstructureringen,
overnames, e.d.;

• het initiëren en meedenken over fiscaal optimale
oplossingen binnen de maatschappelijke context;
• het samenwerken met interne (en externe) advocaten
en notarissen;
• het optimaliseren en verspreiden van fiscale kennis
binnen kantoor en ten behoeve van cliënten en relaties;
• het beslechten van - fiscale - geschillen tussen de
belastingdienst en belastingplichtigen, maar ook
tussen marktpartijen onderling, het voeren van
onderhandelingen en procedures.
RECHTSTAETE BIEDT
Een aangename werkomgeving waar humor zeker niet op
de laatste plaats komt. Regelmatig moet er hard gewerkt
worden, maar er is ook tijd voor bezinning en ontspanning.
Een leergierige en ambitieuze medewerker heeft ruime
mogelijkheden om zichzelf te ontplooien en wordt
daarbij ondersteund met goede begeleiding en opleiding.
Aansprekende cliënten maken het werken bij R
 echtStaete
uitdagend en interessant. Verder heeft RechtStaete
uitstekende arbeidsvoorwaarden.
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Léon
Borkes, partner, T: 020-5730360, E: lbo@rechtstaete.nl.

SOLLICITATIE
Biedt bovenstaande mededeling voldoende aanleiding
om een gesprek aan te gaan? Stuur dan je sollicitatiebrief
en curriculum vitae naar Luc van Dijk, partner,
E: lvd@rechtstaete.nl.

